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Este texto apresenta reflexões sobre a ação docente decorrentes da pesquisa que realizei no doutorado entre os anos 2000 e 2004. O objetivo da referida pesquisa é compreender como professores de 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Florianópolis lidam com o ensino diante dos alunos que não acompanham suas turmas. No entanto, as práticas e percepções dos professores são contextualizadas não apenas por sua formação e identidade profissional como também pelas condições institucionais de trabalho, as políticas e orientações oficiais do sistema de ensino e pelo envolvimento da sociedade civil em questões da escola. Assim, ao mesmo tempo em que trato da prática docente, elaboro a idéia do campo de possibilidades desta prática, que se dá pela configuração entre o conhecimento, as escolhas, a compreensão e identidade do professor num campo de ação institucional, político (de orientações oficiais) e de serviços e envolvimento da sociedade.
Com a intenção de dar visibilidade ao trabalho docente, parti da hipótese de que, ao se defrontar com alunos que não estão conseguindo progredir no aprendizado (durante o ano letivo, no sentido qualitativo e não no sentido de progressão nas séries, em resultados finais de aprovação/reprovação), o professor procura entender e intervir, dentro de suas possibilidades, das possibilidades configuradas na escola em que se insere e do contexto do sistema educacional. 
Busquei um pressuposto em oposição à idéia fundada no senso comum de que na escola “nada se faz” quanto aos problemas que aparecem. Parti da reflexão de que docentes, com cinco ou mais anos de prática em sala de aula, deveriam já ter formulado concepções sobre as situações escolares, como, por exemplo, os casos de alunos que não acompanham o ensino. E que nestes contextos os professores teriam recursos para identificar tais alunos, propor explicações para os diferentes casos, decidir ações, acompanhar o andamento dos fatos, enfim, pensar estas situações particulares e nelas intencionalmente intervir com o objetivo de criar condições para o ensino. 
Investiguei, portanto, quando identificados casos de alunos que não acompanham o ensino proposto, que medidas práticas os docentes apontam como possibilidade para intervir no processo de escolarização, em benefício da continuidade bem-sucedida dos estudos. Busquei, ainda, segundo a ótica dos professores, qual a demanda de conhecimento teórico que tais situações ‘provocam’ Coloco o termo ‘provocam’ entre aspas porque o real por si só não provoca questionamentos, mas sim a interação do sujeito nesta realidade.. Finalmente, procurei mapear as políticas e orientações oficiais referentes aos casos de alunos que não acompanham o ensino, bem como a existência, em Florianópolis, de serviços institucionalizados gratuitos de atendimento a estes estudantes. Desta forma, discuto a idéia de campo de possibilidades de ensino nestas situações específicas. 
A necessidade de trazer às análises a noção de campo de possibilidades nasceu do entendimento de que a ação docente ocorre no contexto de uma realidade circunscrita por elementos de políticas públicas, orientações oficiais e condições institucionais. Ainda que outros aspectos componham o campo de possibilidades, elegi estes elementos como norteadores das investigações e análises, por sua direta influência nas opções institucionalizadas para lidar com situações de alunos que não acompanham o ensino.
Assim, a pesquisa foi definindo a importância de pensar “o que é possível” e “o que é provável” para a compreensão do que se faz na escola diante de um aluno que apresenta defasagens em seu desempenho escolar.
Não encontrei tal noção desenvolvida na literatura consultada diretamente relacionada à prática docente. No entanto, no campo da Filosofia, Heller (1994) trata da ação humana no cotidiano, o que me ajudou a delinear a noção de campo de possibilidades.
O campo de possibilidades situa-se numa dimensão intermediária entre o contexto macrossocial e o sujeito. Ou seja, no campo das instituições, das políticas locais, da organização da sociedade civil próxima, da categoria profissional, entre outros.
Entendo a idéia de campo de possibilidades como um conjunto de elementos que compõem o repertório das alternativas possíveis para a ação. Elementos que, ao serem combinados, desestruturados, reestruturados, relacionados de diferentes formas, indicam as ações possíveis na realidade. Tais elementos são sempre combinados entre as dimensões da subjetividade e do meio (político, social, cultural), neste trabalho, da compreensão e intenção individual e das orientações públicas institucionalizadas. 
Tal combinação é necessariamente interdependente, de tal forma que a intenção individual é sujeita, ela mesma, às circunstâncias do meio, assim como a execução das políticas é necessariamente uma interpretação individual. Mais do que isso, o individual representa, neste trabalho, cada professor e, ao mesmo tempo, uma categoria coletiva dos professores de 3ª e 4ª série do ensino fundamental das escolas da rede municipal de Florianópolis. 
A relação dialética sujeito/sociedade aparece também nesta dimensão coletiva. Portanto, o campo de possibilidades propõe que a ação, mesmo que inovadora, terá como fundamento elementos já postos na realidade, como condição para sua existência concreta.
O poder público, a partir de seu posicionamento sobre as questões educacionais e do entendimento que tem sobre a escola pública, propõe ações, projetos, linhas de formação de professores, formas de avaliação dos alunos e das escolas, recursos, entre tantas outras possibilidades de procedimento frente aos desafios do cotidiano pedagógico. Neste sentido, é importante compreender a direção das políticas públicas e as formas de diálogo entre estas e o que efetivamente ocorre na escola. 
Finalmente, a sociedade, através de diferentes organizações, civis, não-governamentais ou mesmo oficiais, apresenta um certo envolvimento nas questões da educação pública, na medida em que oferece serviços gratuitos para atender crianças e adolescentes com necessidades específicas. Enquadram-se aí a atenção às necessidades especiais, o atendimento psicológico, o atendimento à saúde e os serviços que atendem a alunos com problemas em sua escolaridade e/ou aprendizagem, entre outros. Este estudo apresenta, neste sentido, relações, articulações, trocas profissionais e de conhecimentos entre serviços que atendem aos alunos que não apresentam os resultados escolares desejados e os professores de ensino regular destes alunos, bem como discute o significado destes serviços para os docentes do ensino público.
Os modos habituais da prática pedagógica, alternados com a criação de novas situações, revelam a construção permanente de um conjunto de alternativas de ação. As possibilidades que os professores percebem como opções de ensino e ação frente aos alunos que não estão apresentando o desempenho necessário de acordo com os critérios de avaliação adotados, e de que forma tal conjunto de alternativas se transforma, se enriquece, e também se restringe a partir da visão dos professores sobre sua ação.
Em síntese, a pesquisa apoiou-se em quatro eixos de análise sobre como se dá o ensino frente ao aluno que não acompanha a turma quanto ao aprendizado, em turmas de 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental:
1. políticas, serviços e projetos institucionalizados que podem dar suporte ao ensino nestas situações específicas: políticas de educação, orientações da Secretaria Municipal de Educação e serviços gratuitos direcionados a estes casos;
2. a ação docente, tal como explicada pelos próprios professores, em suas dimensões de conhecimento, intencionalidade, planejamento e regulação (avaliação das estratégias adotadas e de sua execução e conseqüente modificação na ação); 
3. a escola como ambiente pedagógico onde ocorre a ação docente, através de sua filosofia, discussões, projetos, instâncias de decisão e construção de conhecimento, modos habituais e planejados de lidar com os alunos que não acompanham o ensino; 
4. a dinâmica da construção do campo de possibilidades de ensino e intervenção para estas situações específicas, na interação dos fatores presentes nos itens 1, 2 e 3 - o campo de possibilidades é explorado em suas dimensões de reprodução e criação.
Para levantar dados que possibilitassem análises nas perspectivas apresentadas, foram investigados professores de 3ª, 4ª série do Ensino Fundamental e da Classe de Aceleração; orientadores educacionais; documentos e registros nas escolas, profissionais de serviços sociais de atendimento a alunos de Ensino Fundamental com defasagens escolares; coordenadores relacionados ao setor de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação; documentos de políticas públicas e publicações da Secretaria Municipal de Educação; indicadores da educação municipais, estaduais e nacionais; bibliografia  concernente.
A pesquisa ocorreu em cinco escolas da rede regular de ensino no município de Florianópolis. Em cada escola foram entrevistados 2 a 3 professores de 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental, e o professor de Classe de Aceleração, quando existe. Tais séries (3ª e 4ª) definem o fechamento de um ciclo em que se estruturam competências fundamentais de apreensão de língua escrita e noções de matemática. 
Nas escolas, o instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada para dados sobre os alunos que não acompanham o ensino e as práticas docentes e da própria instituição nestas situações. As entrevistas investigaram, ainda, fatores escolares e extra-escolares intervenientes na prática e na compreensão dos docentes frente aos alunos que apresentaram defasagens na aprendizagem. 
As análises articulam as informações das diferentes fontes, delineando o contexto onde ocorre a ação docente. Interessou apreender, sob a ótica dos professores, os elementos que impulsionam a mudança qualitativa na percepção da prática (explicações, planejamento, formas de avaliar a própria prática), além dos elementos de resistência a novos conhecimentos que pudessem contribuir para sua formação profissional. Interessou, ainda, perceber a realidade dos alunos que não acompanham a turma, tal como interpretado pelos professores, com suas variações e singularidades.
Apresento brevemente o âmbito das políticas públicas, dos serviços sociais e das condições institucionais para então discutir a ação docente como a possibilidade do ensino nas situações estudadas, de acordo com a percepção dos professores entrevistados.
As propostas dos textos Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil, MEC, 1994) e Encaminhamento de Alunos do Ensino Regular para Atendimento Especializado (Brasil, MEC, 1994) resultaram, segundo os próprios documentos, de debates nacionais na área da Educação Especial. Nestes documentos há referências especificas aos alunos com dificuldades de aprendizagem como aqueles estudantes que, apesar de apresentarem dificuldades para aprender, não apresentam problemas físicos ou sensoriais. Têm inteligência adequada para a idade e equilíbrio emocional suficiente. Com ênfase surpreendente, o documento de Encaminhamento de Alunos do Ensino Regular para Atendimento Especializado (Brasil. MEC, 1994) assim define grande parte dos alunos que não acompanham o ensino, mas não só eles, como o próprio problema da escolarização:
Há, porém, um outro grupo de alunos com dificuldades para aprender, cuja afecção mais evidente é a deficiência da aprendizagem, apesar de adequadas inteligência, visão, audição, capacidade motora e equilíbrio emocional.
Estudos sobre a neuropsicologia da aprendizagem demonstram que, nesse grupo, a generalizada integridade orgânica convive com a deficiência na aprendizagem. Esta pode manifestar-se como dificuldades motoras ou psicomotoras, de atenção, de memorização, compreensão, desinteresse, escassa participação e problemas de comportamento.
Esse numeroso grupo de crianças brasileiras de diferentes camadas sociais é que tem feito crescer os percentuais de analfabetos, de repetentes, dos que abandonam precocemente a escola e daqueles que, por vezes, são indevidamente encaminhados à educação especial. É para eles que novos modelos de atendimento especializado devem ser implantados no 1º grau regular, contribuindo para promover a qualidade do ensino, evitando-se o aumento do já enorme contingente que compõe o fracasso escolar. (BRASIL. MEC, 1994; p.13-14).

A descrição acima relaciona dificuldade de aprendizagem e fracasso escolar, generalizando as causas dos altos índices de abandono e repetência, além de encaminhamentos inadequados para Educação Especial, como problemas nos alunos. O fracasso é entendido como resultante da soma de um grande grupo de alunos com dificuldades de aprendizagem, na hipótese mais abrangente, como uma resposta inadequada destes alunos aos problemas institucionais e sociais. Na continuação do documento, a proposta é que se trabalhe, então, com cada aluno em atendimento particular ou em pequenos grupos, através de metodologia pedagógica diferenciada. Depois de um ano, se o aluno não progredir, deve ser encaminhado à equipe multidisciplinar para diagnóstico específico. 
A proposta do documento é não só materialmente inviável naquelas escolas com altos índices de repetência, como teoricamente infundada, quer seja nas análises sociológicas do problema do fracasso e da exclusão, quer seja no âmbito da psicopedagogia (sobre isto ver Garcia 1995; Fernandez 2001, entre outros), que trabalha especificamente com o conceito de dificuldades de aprendizagem. Para investigar a estrutura subjetiva, os autores da área indicam a importância de uma avaliação psicopedagógica e, se possível, multidisciplinar, no princípio do processo. Além disso, há extensa publicação nacional sobre a psicopedagogia institucional Sobre isso ver Scoz (1994) e Fagali (1993), entre outros.
, que desmistifica a dificuldade de aprendizagem como problema exclusivamente do e no aluno. Estes estudos procuram identificar as condições concretas da instituição e dos fatores intervenientes no processo ensino-aprendizagem para o conjunto de seus habitantes. A visão dos estudos destes autores enfoca o modelo de aprendizagem dos alunos, mas um aluno contextualizado numa determinada situação cultural, social e escolar.
O próprio documento das Diretrizes (Brasil, MEC, 1994) não apresenta argumentação consistente para fazer a afirmação de que o contingente que compõe o fracasso escolar é de alunos com dificuldade de aprendizagem, e de que um atendimento pedagógico individualizado na escola resolveria tais Dificuldades de Aprendizagem, e ainda por que esperar um ano para fazer um diagnóstico apropriado para estes alunos. Também não explica por que a metodologia diferenciada que serviria para estes alunos não é utilizada no ensino regular, nem por que, uma vez que o número de alunos por sala parece ser um problema central na análise do rendimento destes alunos, não se propõe uma mudança mais ampla na estrutura e funcionamento da escola (diminuindo, por exemplo, o número de alunos por professor, levar material como jogos para o ensino regular, entre outras medidas, a exemplo do atendimento proposto). 
A partir das diretrizes oferecidas pelo MEC, cabe ao professor de ensino regular trabalhar em conjunto com o professor da sala especializada, sem orientações específicas. A ação do professor junto ao aluno que não acompanha o ensino, seria, então, o encaminhamento para a sala especializada.
Para identificar os serviços sociais de atendimento aos alunos, busquei indicações na Secretaria da Educação, nas escolas e nos próprios locais que prestam serviços, onde consegui referências de outros locais. Os serviços têm propostas, estruturas, funcionamento e origens diferentes entre si. Em geral, são fruto de iniciativas pessoais, de um grupo de profissionais que inicia um projeto e consegue parcerias. Estes projetos transitam principalmente entre as áreas da Saúde, da Educação e da organização civil. Basicamente, oferecem diagnóstico com especialistas e/ou acompanhamento escolar. 
As relações entre estes serviços de apoio aos estudantes e as escolas apresentam uma demanda excessiva por parte das escolas e também uma grande fragilidade na articulação profissional no trabalho conjunto. Assim, por mais que serviços e escolas dependam um do outro para obter bons resultados, as entrevistas com as partes mostraram severas críticas mútuas, um certo desconhecimento do trabalho do outro e um sentimento de que cada um tem que realizar seu trabalho sem qualquer apoio, de forma isolada.
Nas escolas, as entrevistas com os orientadores mostraram serem eles os profissionais que mais solicitam apoio de especialistas, e que mais próximos estão destes especialistas quando de fato atendem a algum aluno da escola. Cada orientador educacional tem seu modo de agir, não havendo efetivamente uma diretriz na rede para tais situações. Em alguns casos, buscam profissionais particulares que se disponham a não cobrar, ou a cobrar menos, dos alunos da escola. Em outros casos, recorrem aos serviços institucionalizados existentes, muito criticados por não conseguirem atender à demanda, por serem lentos, por não disporem de diagnóstico e acompanhamento. 
Os profissionais dos serviços afirmaram que a demanda é muito maior do que sua capacidade de atendimento. Por outro lado, existem estudos(Patto: 2000; Moysés 1998). que criticam o atendimento clínico com diagnóstico e acompanhamento paralelos ao ensino regular. Tais estudos entendem, em temos gerais, que enfocar os problemas de escolarização em causas bio-psicológicas e familiares remete à conservação e legitimação do sistema de ensino e reforça a idéia de que a resolução de problemas escolares deve ocorrer em outros locais, e não na própria escola Deste modo, os atendimentos clínicos estariam preparados para resolver o “problema” do aluno, e não os problemas do sistema de ensino, da escola. Os autores (Patto: 2000; Moysés 1998, entre outros). que fazem tais críticas entendem que o problema está na produção do fracasso escolar por razões políticas, de estrutura e de funcionamento da instituição escolar e do ensino, e o foco das mudanças deve estar nestes aspectos do sistema.
As entrevistas com os docentes indicam que eles observam seus alunos, mas não identificam os problemas de áreas específicas (como a Neurologia, a Psicologia, etc.); nem poderiam, por não terem esta formação. Pensar o sistema de ensino pode não excluir a necessidade de incorporar ao sistema saberes de áreas afins, nem mesmo privar aos alunos que necessitam de diagnóstico especializado que tenham acesso aos especialistas. Levanto a hipótese de que os próprios professores poderiam aprender muito sobre ensino-aprendizagem na medida em que tivessem a oportunidade de realizar encontros multidisciplinares com profissionais de diferentes áreas do conhecimento.
Os serviços investigados mostram que não é apenas o fato de não atender à demanda ou a demora neste atendimento que os torna quase invisíveis. A questão da articulação com o professor do ensino regular ou com o orientador educacional é central. A escola nos moldes atuais não “ganha” com estes atendimentos, pois não tem a oportunidade de construir conhecimentos junto com os profissionais destes serviços. Um outro aspecto importante levantado em todos os serviços pesquisados, é de que os alunos faltam muito, ou nem chegam a freqüentar, em função das despesas com o transporte e da necessidade de ter algum adulto disponível para acompanhá-los. Assim, em muitos casos, o atendimento não se realiza de fato. 
O professor ensina em um contexto e circunstâncias materiais reais, compostas pelo tipo de administração da escola, das políticas públicas, do apoio extra-escolar, da comunidade em que se insere, da cultura da escola e da comunidade, entre outros elementos. No entanto, cada professor tem uma forma única de se colocar diante de tais circunstâncias e de entender o que é possível realizar nesta conjuntura, de criar possibilidades ou simplesmente não perceber qualquer alternativa para avançar numa situação de ensino que, segundo sua própria avaliação, não está tendo os resultados esperados. Na dialética entre como o docente “lê” a situação presente, como constrói sua prática, e as condições onde ocorre a ação (que, por sua vez, também são interpretadas por seu olhar), há um movimento de reprodução do seu modo de ensinar e um campo de possibilidades de criação de alternativas, de formas novas, de aprendizagem diante do desafio de lidar com aqueles alunos. 
Além disso, o professor pertence a uma categoria de profissionais que, em seu conjunto, detêm um repertório de saberes, técnicas  e metodologias que confirmam o modo de agir de cada docente, através da repetição de hábitos, do uso de soluções já experimentadas e tidas como “assim se faz diante de tal situação” e constituem um quadro de ações que reafirmam o fato de um professor já ter esgotado todas as possibilidades do que se faz diante de uma situação dada. Neste caso, quando o professor “já tentou de tudo”, significa que ele já agiu conforme o que é habitual entre esses profissionais.
Quando um professor age com uma solução nova, esta tem inicialmente um caráter experimental, e que “dá certo” por características próprias da situação e/ou daquele docente em especial. É necessário tempo, como hipótese aqui levantada, para que uma inovação se possa incorporar ao quadro dos saberes, dos hábitos de ação, do repertório da categoria em geral. Será necessário, ainda como hipótese, que outros professores se arrisquem na mesma direção, ou que uma escola assuma em conjunto a nova forma de agir, ou que, de alguma forma, haja um reconhecimento que legitime a validade da “novidade”.
A prática educativa tem características singulares em sua construção de saber e de fazer, em sua dupla dimensão de pensamento e ação, por ser resultante da interação entre pessoas, ao mesmo tempo em que se particulariza por sua dimensão política, uma vez que se desenvolve na escola, uma instituição social. Incluir os alunos no fluxo de uma educação democrática é mais do que realizar um bom trabalho docente; é identificar-se a um projeto de sociedade. Por esta mesma razão, os obstáculos para tal inclusão são não só circunstanciais, mas também estruturais. O espaço criativo e a construção do conhecimento educacional situam-se justamente na confluência entre as resistências (estruturais e circunstanciais) e as possibilidades (circunstanciais e pessoais). Tardif (2002, p.152) faz a seguinte observação, a respeito da categoria “prática educativa”:
A prática de professores e professoras foi e ainda é identificada a um trabalho, a uma arte, a uma técnica, a uma atividade profissional, a uma ação técnico-científica. Na verdade, um bom número de modelos que serviram e ainda servem para conceber a atividade educativa provieram e ainda provêm das esferas nas quais os seres humanos exercem uma ação sobre a matéria, as coisas e os objetos.

E, na mesma página, explica:
Escrevemos este texto, portanto, com base no pressuposto de que a prática educativa constitui uma das categorias fundamentais da atividade humana, categoria tão rica em valores, em significados e em realidades quanto o trabalho, a técnica, a arte ou a política, com os quais, aliás, foi muitas vezes confundida ou identificada (Tardif, 2002; p.152).

Se, por um lado, a prática educativa não se identifica totalmente nem como arte nem técnica, nem tampouco como política ou trabalho, por outro lado suas características não residem em medidas observáveis, no isolamento de variáveis para o controle e medidas experimentais, nem no controle das próprias variáveis ou em previsão de comportamento futuro. Segundo Pérez Gómez (1998; p.100):
O objeto central da prática educativa na escola deve ser o de provocar a reconstrução das formas de pensar, sentir e atuar das novas gerações, oferecendo-lhes como instrumentos ou ferramentas de trabalho os esquemas conceituais que a humanidade foi criando e que se alojam nas diferentes formas de criação cultural.

A docência tem características próprias no qual o mundo privado e o público se entrelaçam como talvez em nenhuma outra atividade profissional. Envolve não só o mundo privado do professor (seus valores, afetos, história de vida, por exemplo), como também o mundo privado dos alunos, sistematicamente referenciado como subsídio indispensável para a compreensão do comportamento e dos problemas que possam existir em sua escolaridade. São mundos privados que se entrelaçam num contexto eminentemente político (e, portanto, público), que é o da inserção social das novas gerações no projeto de nossa sociedade.
O ato pedagógico é intencional, com finalidades, escolhas de estratégias e sua implementação, avaliação e regulação dos resultados. No cotidiano escolar, tal linearidade didática está sujeita à dinâmica de condicionamentos de toda ordem: desde os níveis de decisão mais amplos, como políticas e investimentos públicos, até os níveis mais subjetivos, como as histórias de vida, trajetórias profissionais e relações no interior da sala de aula e da escola. Por esta contingência de fatores, a intencionalidade técnica do ato pedagógico recusa uma explicação funcionalista, mecanicista. A relação intrínseca da interação pedagógica com o aspecto humano, das experiências e histórias de vida, enriquece o olhar para a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem.
Ao investigar o ensino para os alunos que não acompanham suas turmas encontrei regularidades e constâncias, apontando para ações prováveis no campo de possibilidades,
Quando a professora percebe que um aluno seu não está acompanhando o ensino, surge inicialmente, de acordo com as entrevistas realizadas, a necessidade de compreender o que ocorre com ele. Para tanto, e ao mesmo tempo, já com um caráter de intervenção concreta, o primeiro passo é “se aproximar” do aluno. Paralelamente, dependendo da continuidade da situação, as professoras dizem comunicar-se ou conversar (considerando as relações na escola) com o orientador educacional. O passo seguinte é chamar os pais para que fiquem a par da situação e possam ser orientados sobre como ajudar o filho em casa. Em alguns casos, sugerem-se encaminhamentos. Quando existem projetos na própria escola ou vinculados a ela (como os projetos de reforço pedagógico paralelo, de leitura, enfim, projetos que possam atender aos alunos como um apoio à aprendizagem), ou ainda serviços acessíveis, professores e orientadores fazem, eles mesmos, a indicação para o aluno freqüentar o projeto ou serviço. A situação escolar do estudante também pode ser levada ao Conselho de Classe. No final do ano, a decisão sobre reprovação ou aprovação decorre de discussão nesse conselho , procurando analisar não apenas a nota do aluno, mas também seu processo durante o ano letivo, além de considerar a perspectiva escolar futura. 
Se, por um lado, não existem orientações padronizadas para os professores, por outro, parece haver um “modo de fazer” próprio dos docentes da rede pública municipal. Este “modo de fazer” pode ser compreendido como um repertório que foi sendo construído a partir da prática do conjunto dos docentes em suas escolas, e das possibilidades dadas pelo contexto político e material. O caráter relativamente homogêneo dessas soluções imediatas (segundo os depoimentos) diante dos casos de alunos que não acompanham o ensino reforça a hipótese de que, mesmo não havendo um registro histórico escrito que determine os procedimentos adotados, há um registro informal, provavelmente transmitido oralmente, nas conversas, na observação dos colegas, nas recomendações dos especialistas, nas trocas entre pares nos cursos de formação e em outros espaços de encontros profissionais.
Assim como o repertório utilizado pelas professoras entrevistadas é resultante de uma construção permanente, tal repertório continua a ser renovado. Ao agir aparentemente como muitos outros professores agem, cada profissional acrescenta uma dimensão pessoal. Neste sentido, toda ação tem uma dimensão de repetição e uma dimensão singular. 
A dimensão reprodutiva da ação, ou seja, a utilização os procedimentos que, mais ou menos, todos usam, garante aspectos importantes para a sobrevivência da escola e para a prática docente. Em primeiro lugar, não há inovação a partir do nada, pois tudo o que fazemos depende, em alguma medida, de modelos previamente adotados. Refiro-me, em particular aos procedimentos comuns às professoras como constituintes de um campo de possibilidades: o que é possível fazer nestes casos, o que se faz, a idéia disponível para o enfrentamento de uma situação, o repertório de cada um, fruto de sua vivência e formação, e também de sua identidade profissional. Neste caso, trata-se principalmente dos saberes da profissão.
Em segundo lugar, este repertório de práticas largamente testadas já comprovou uma certa eficiência. Se não dá resultado sempre, já se mostrou eficaz em várias situações, e, afinal, não há razão para não tentar as alternativas já conhecidas.
Em terceiro lugar, as estratégias conhecidas e reconhecidas como formas usuais e corretas de ação preservam de uma escolha “errada”, “equivocada”. Na medida em que uma professora age dentro do convencional, se os resultados não forem bons, sua ação estará respaldada pelo conjunto dos profissionais, por um saber instituído. Este conjunto de procedimentos, respaldado por “aquilo que se faz” como conhecimento adquirido entre os professores, dá a estas ações uma certa “autoridade”, um certo “peso”. Tanto é que, mesmo quando os professores propõem outras formas de intervenção diante dos alunos que não acompanham o ensino, o fazem, segundo seus depoimentos, como mais uma alternativa além das usuais. Todos sabem que o professor responsável deve se aproximar do aluno, comunicar o orientador, aconselhar os pais, e levar o caso, quando necessário, ao Conselho de Classe.
Finalmente, estas ações informalmente padronizadas organizam o cotidiano. A presença dos alunos que não acompanham o ensino poderia ser como um desorganizador do andamento do processo escolar. Se, a cada novo caso, o professor “inventasse” ações, a continuidade do ensino para os outros alunos da turma, que são a maioria (de acordo com as professoras entrevistadas), poderia ser prejudicada. Saber o que fazer a partir de um repertório prévio mantém o controle do cotidiano e permite ao sistema funcionar sem entrar em colapso diante da ruptura que o conjunto de alunos em defasagem, ocupando um espaço excessivo (em termos de atenção, mudança de metodologias, entre outros), poderia representar.
A dimensão inovadora destas ações quase padronizadas pode ser identificada em suas diferenças de intencionalidade, nas formas de buscar conhecimento e fazer regulações no ensino. A dimensão inovadora tem maiores possibilidades de realização quanto maior a participação dos outros responsáveis. Em primeiro lugar, sentindo-se respaldados, os professores ganham em segurança, se expõem menos às críticas, dividindo a responsabilidade, o que permite correr riscos de forma mais tranqüila. Além disso, na interação com mais atores, evidentemente o número de alternativas da ação, aumenta consideravelmente em suas dimensões de reflexão e de prática.
 A pesquisa mostrou que a singularidade, nos ambientes estudados, está muito mais pautada na atribuição de novos significados às formulas conhecidas do que propriamente na criação de mecanismos inéditos de inclusão desses alunos. Por exemplo, “aproximar-se” do aluno tem diferentes significados entre os professores. Enquanto alguns mantêm-se presos à teoria da carência, outros entendem a questão do vínculo incorporando relações de saber. 
As análises apresentaram um campo de possibilidades composto por elementos desarticulados entre si, no qual a escola e a escolaridade dos alunos (e também o ensino, por complementaridade) não se apresentam como o espaço objetivado dos esforços nas diferentes dimensões, quais sejam institucional, política e social. Cada uma destas dimensões trata o “aluno que não acompanha o ensino” como uma categoria de estudantes resultante do descaso de alguma instituição, por exemplo, da família ou da própria escola, para a qual propõe medidas de “contenção de estragos”, ou de “cura” ou de “ajuda”. Em suma, tanto na ação docente quanto nas outras dimensões investigadas, as práticas encontradas raramente propõem elementos que ampliem o campo de possibilidades para o momento seguinte, ao contrário, mesmo quando há uma apreensão diferenciada de uma prática habitual, esta diferenciação mantém-se particularizada, subjetivada, mantendo o campo das possibilidades igualado no campo institucional. Para que a ação diferenciada seja absorvida como elemento construtor e integrador de novas condições objetivas da ação, seria necessária uma explicitação desta ação, um processo de objetivação materializadora. Por exemplo, a visibilidade institucional da diferenciação proposta, o debate coletivo e a construção deste elemento como novo conhecimento socializado.
A existência de situações em que algum aluno não acompanha o ensino é parte intrínseca de qualquer sistema de ensino, ou seja, os diferentes ritmos e formas de aprendizagem devem ter espaços garantidos desde as políticas públicas até as metodologias de ensino elaboradas ou adotadas. Na ausência desta compreensão, o corpo docente criou uma série de ações, já estabelecidas como um repertório de como agir no conjunto dos professores, que podem não solucionar o problema, mas sem dúvida organizam bastante a ação destes, e delimitam o campo de influência de processos “divergentes” no âmbito da rotina da escola.
Estas situações são incorporadas ao ensino, em todos os níveis, desde o político até a docência em sala de aula, com um caráter de desvio, de transitoriedade, de urgência, de emergência. Neste sentido, ao mesmo tempo em que a existência destas situações é vista com naturalidade (sempre existiram e sempre vão existir), é como se fosse sempre inesperada. 
Como hipótese, acredito que a percepção de fatos que “fogem à norma desejada”, desde os mais simples até os mais graves, presentes no cotidiano de nossas escolas, faz parte de uma idéia de caos que permeia a vida nos estabelecimentos de ensino. Assim, o caráter de emergência e urgência pode levar a certa dificuldade em estabelecer prioridades e hierarquias. Uma vez que os processos de aprendizagem dos alunos que não acompanham o ensino não são reconhecidos como parte inerente ao processo escolar, com espaço, tempo, questionamentos sobre o próprio sistema, com lugar próprio, nas escolas estudadas, não são, também, registrados, acompanhados, ou institucionalmente considerados no planejamento, no currículo, na vida escolar. Num sentido mais abrangente, os processos de escolarização tendem à produção de uma categoria de excluídos na escola. Cada ano parece ser um novo começo, onde a crença nas possibilidades de um amadurecimento dos alunos, juntamente com a atenção especial das professoras e, eventualmente, da parceria com as famílias, faz com que a escola possa prosseguir no ensino. 
Da mesma forma que tais situações participam da escola em caráter de medidas emergenciais, as professoras também se vêem na posição de estarem, permanentemente, tendo que corrigir problemas (de ordem familiar, social mas também dos processos de escolarização) decorrentes de anos anteriores, num trabalho que se caracteriza como “resgate”. A lógica do resgate permeia o ensino para estes alunos com defasagens em seu desempenho no decorrer do ano letivo.
A variedade das situações desses alunos permite pensar que não haverá uma medida salvadora, uma ação única, um profissional, uma orientação que os possa ajudar a aprender na escola atual. Poder-se-ia imaginar que uma imensa transformação política no caráter seletivo e excludente da escola levasse a ultrapassar esta questão. Inicialmente, se faz necessário o reconhecimento destas situações com vistas ao entendimento de suas características.
O campo de possibilidades da ação está em permanente movimento e construção, em permanente inovação e reprodução. Este estudo mostrou um repertório de medidas elaboradas pelo conjunto de professoras e que constitui uma parte do campo de possibilidades de intervenção, de certo modo, são práticas prováveis quando  professores se deparam com alunos que não acompanham o ensino. A existência deste repertório é como um suporte para a docência, de tal modo que orienta  professores diante de situações, aparentemente, fora das regras. Cada professora, no entanto, aproxima-se dos alunos, chama os pais, encaminha, propõe atividades, debate com o orientador educacional e outros profissionais a partir de intencionalidade, conhecimentos e experiência únicas. 
Tal repertório não está registrado, não segue um manual, mas integra as alternativas  da prática na escola, de sua cultura. Como todas as professoras explicaram, sua principal fonte de busca de conhecimento é a conversa com seus pares. Esta troca tem, portanto, uma dimensão de transmissão e permanente atualização da identidade profissional, bem como de seus recursos, modos de fazer, práticas e informações. A transmissão e a troca de conhecimentos e informações de forma oral são importantes instrumentos da vida profissional dos docentes, e, ao que parece, criam e reforçam relevantes características deste ofício.
O campo de possibilidades resulta da configuração de fatores políticos, sociais, institucionais e da identidade docente. Neste sentido, os aspectos subjetivos das proposições profissionais podem transformar-se em construção de conhecimento a partir da objetivação e explicitação destas proposições. Para tanto são necessários espaços e tempos de debate conjunto de professores, num espaço de confiança e visibilidade das nuanças do cotidiano escolar.
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